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ACTA 

1a reunió del Consell d’Infants del  

Museu de Ciències Naturals de Barcelona  

curs 2017-2018 

 

Data: Dimarts, 30 de gener de 2018 
Lloc: Sala de Reunions 2 del Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
 

La primera sessió del Consell d’Infants del curs 2017-2018 es porta a terme a la 

Sala de Reunions 2 del Museu de Ciències Naturals de Barcelona a les 09:45 h 

dimarts 30 de gener de 2018. 

Assisteixen: 

 Els membres del consell: Dylan Garcia, Máximo Valls, Lucía Gascón, Aroa García, Maria José 

Ojeda, Caleb Pacuari, Jean Paul Díaz, Ruth Pedrola, Mercè Mateos, Álex Andrés, Àngel 

Barreiros, Milena González, Sara Tort, Luciana Serban, Eduard Peredo.  

 Anna Omedes, directora del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. 

 Lina Ubero, cap de Programes Públics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. 

 Albert Batlles, dinamitzador del consell i cap del departament d’Educació i Activitats del 

Museu 

 Montse Ballester, secretària del consell
1
 i tècnica del departament d’Educació i Activitats del 

Museu. 

 Georgina Sáez, estudiant en pràctiques 

 

 

Obre la sessió Anna Omedes, directora del Museu, els dóna la benvinguda i fa 

una breu presentació del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. 

Aquesta primera reunió té l’objectiu de conèixer-nos i conèixer el museu, per 

això, l’Albert Batlles, dinamitzador del Consell, proposa un joc per a què tots els 

Consellers es coneguin entre ells.  

 

                                                           
1
 La sessió es gravada en vídeo per tal de poder fer l’acta i l’anàlisi posterior 
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L’Albert explica que totes les sessions del consell seran gravades en vídeo i que 

rebran l’acta de les reunions realitzades, així com la convocatòria i l’ordre del dia 

de la següent sessió per correu postal a casa seva. També recorda el 

funcionament de la presa de decisions del consell, insistint en el fet que els 

acords no es prendran mai per votació sinó per acord entre els seus membres. 

 

 

 

A part de les sessions del Consell d’Infants que es fan al Museu, hi ha previstes 

diferents sortides o activitats: 

 

 

Es comenta que el Consell d’Infants està sent centre d’interès més enllà del 

Museu. Per una banda, els tècnics del Zoo de Barcelona i els del Museu Nacional 

d’Història de Catalunya estan interessats en crear-ne un als seus centres. Per 

altra banda Urbanins està realitzant un estudi sobre la participació infantil i les 

escoles incloent l’exemple del Consell d’Infants i s’acorda atendre’ls a la propera 

reunió del Consell. Finalment, es comenta que es presentarà l’experiència del 

Consell d’Infants del Museu de Ciències Naturals de Barcelona al Tercer 

Encuentro de la Red Nacional de Consejos Infantils que es portarà a terme a 

Osca el mes de març. 

 

Un dels projectes que es proposa als consellers es centra amb la Bicicleta Nat, 

una bicicleta elèctrica que té uns seients davant per poder portar nens petits pel 

museu i que va quedar en desús perquè era molt difícil de conduir pel museu. El 

repte és pensar què en podem fer 

 

 

 Dimarts 27 de febrer, a les 9:45h, visita a l’exposició Nasevo. L’exposició és al 

Museu i es farà la visita just abans de la segona reunió del Consell. 

 Dissabte 17 de març, a les 10 h, visita al Laboratori de Natura-Parc de la 

Ciutadella per a tots els membres del Consell i els seus familiars. 

 Divendres 13 d’abril, a les 19 h, prova pilot de Room Escape al Museu de 

Ciències Naturals-Parc Fòrum. 
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La primera reunió finalitza amb una visita dels consellers a l’Àrea Interna del 

Museu per conèixer el funcionament del museu i les persones que hi treballen i 

els permet veure la Bicicleta NAT per tenir una millor idea de com és. 

L’Albert Batlles, dinamitzador del consell, aixeca la sessió, de la qual, com a 

secretaria, estenc aquesta acta. 

 

 

 

 

 

 

 

  Montse Ballester 
La secretaria 

 


